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Този документ съдържа обобщение на  основните покрития, изключения и ограничения. Пълната преддоговорна и договорна информация за проду-
кта се намира в предложението-въпросник, застрахователната полица и Общите условия по застраховка „Професионална отговорност на медицин-
ски персонал“, които може да получите още преди сключване на застраховката и които представляват неразделна част от застрахователния договор. 

Какъв е този вид застраховка?
Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ е задължителна застраховка, която се сключва  от лечебни заведения съглас-
но изискванията на чл. 189 (1) от Закона за здравето и Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия. 
Застраховката може да бъде сключена и доброволно от всяко лице, притежаващо необходимата медицинска квалификация. По застраховка „Про-
фесионална отговорност на медицински персонал“ Застрахователят срещу платена премия застрахова професионалната отговорност на меди-
цинския персонал за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. При настъпване на застра-
хователно събитие Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, съгласно условията на застрахователния договор.

Какво покрива застраховката?
Застраховка „Професионална отговорност на медицински 
персонал“ покрива отговорността на Застрахования до раз-
мера на застрахователната сума към трети лица, за вредите, 
причинени вследствие на телесно  увреждане или смърт, при-
чинени виновно на пациент при или по повод упражняване на 
медицинска професия от Застрахования. Застрахователната 
сума представлява горната граница на отговорността на За-
страхователя и същата е нормативно определена в Наредбата 
за задължително застраховане на лицата, упражняващи меди-
цинска професия. Застраховката покрива:

 Имуществени и неимуществени вреди за телесно увреж-
дане (вкл. трайна загуба на работоспособност)  или смърт, 
причинени вследствие на виновно неизпълнение на про-
фесионални задължения, като небрежност, грешки, или 
пропуски при професионалното обслужване на пациента;

 Разходи за уреждане на претенции, направени с писмено-
то съгласие на Застрахователя.

Какво не покрива застраховката?
Застраховката не покрива:

 Грешки и пропуски при изпълнение на дейности извън 
обхвата на професионалните задължения;

 Медицински услуги, които не са свързани с диагностика 
и/ или терапия;

 Отказ на Застрахования да предостави услуги от профе-
сионално естество, предмет на дейността му;

 Действие и/или бездействие на Застрахования, осъщест-
вено в периода на ретроактивното покритие, за вредите 
от което той е знаел или е бил длъжен да знае към датата 
на сключване на застрахователния договор;

 Телесно увреждане (вкл. емоционален шок, психично раз-
стройство или фобии) и щети и загуби, пряко или косвено 
причинени, или свързани със СПИН или неговите патоген-
ни агенти;

 Генетични манипулации и увреждания, клинични изпит-
вания;

 Използване на лекарствени или други средства за нама-
ляване на  телесното тегло;

 Манипулации или препоръки при стимулиране на бре-
менност или изкуствено оплождане (ин витро) и последи-
ците от тях; 

 Аборт или последиците от него, освен в случаите на спон-
танен аборт;

 Извършване от страна на стоматолози на обща анестезия 
и/ или операции под обща анестезия;

 Глоби, санкции и наказателни присъди, наложени от ком-
петентни органи (вкл. професионални сдружения);

 Други увреждания и случаи, подробно описани в Общите 
условия за застраховка „Професионална отговорност на 
медицински персонал“.

Има ли ограничения на покритието?
 Застраховката покрива отговорността на Застрахования 

за тези вреди, за които е предявена писмено претенция за 
първи път през срока на застраховката и при условие че 
поведението на Застрахования, което е причинило вреди-
те, е осъществено след влизането в сила на застраховател-
ния договор или след определената в него ретроактивна 
дата (ако такава е договорена);

 Покритието е ограничено в рамките на рисковете и из-
ключенията, които са подробно описани в Общите усло-
вия на застраховката.



Къде съм покрит от застраховката?
 Застрахователният договор има действие на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?

При сключване на договора:
- да обявите всички обстоятелства, които са ви известни и са от значение за риска; 

- да представите изисканите от Застрахователя документи.

По време на действие на договора:
- да спазвате всички нормативно установени изисквания за осъществяване на професионалната си дейност, застрахована по договора;
- полагайки грижата на добър професионалист, да предприемете всички необходими действия за предотвратяване на събития, които биха мог-

ли да доведат до ангажиране на Вашата професионална отговорност и до предявяване на претенция по настоящата застраховка;
- да изпълнявате писмено дадените от Застрахователя предписания при сключването или по време на действието на застрахователния договор. 

За писмено дадени предписания се приемат и тези, които Застрахователят е дал и са отразени в специалните договорености по застраховател-
ната полица;

- да заплатите в срок уговорената застрахователна премия; ако премията е разсрочена, да заплащате отделните разсрочени вноски на посоче-
ните в полицата падежи;

- незабавно да обявявате писмено пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахо-
вателят писмено е поставил въпрос, както и тези, които биха довели до повишаване на риска. За незабавно обявяване се счита уведомяването 
в 7-дневен срок от узнаването за настъпването на съответното обстоятелство.

При настъпване на застрахователно събитие: 
- При настъпване на застрахователно събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, Застрахованият е длъжен 

незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни след като събитието му е станало известно, да уведоми писмено Застрахователя. Застрахованият е 
длъжен да съобрази (включително, да отложи) своите действия по отстраняване на последиците от събитието по начин, който да предостави 
на Застрахователя възможност за запознаване с всички материални следи и обстоятелства по случая; 

- да запазите всички материали и документи, имащи отношение към събития, покрити по настоящата застраховка, до окончателното уреждане 
на претенциите по тях, освен ако Застрахователят не поиска по-дълъг срок; 

- да представите на Застрахователя всички необходими документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на щети-
те.

Задълженията на Застраховащия и Застрахования са подробно описани в Общите условия на застраховка „Професионална отговорност на меди-
цински персонал“. При неспазване на задълженията ви, Застрахователят може да измени или прекрати договора, да намали или откаже изплаща-
не на застрахователно обезщетение.

Кога и как плащам?
Цялата дължима застрахователна премия или първата вноска от нея при разсрочено плащане на премията трябва да бъде платена при сключ-
ването на застрахователния договор, но не по-късно от датата, посочена за начало на застрахователното покритие, освен ако не е уговорено 
друго в полицата. При договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, всяка от разсрочените вноски следва да бъде заплащана 
най-късно на датата, която е посочена в застрахователната полица като падеж на съответната вноска. Ако съответната разсрочена вноска не 
бъде платена до датата на нейния падеж, Застрахователят упражнява правото си да прекрати договора в 00,00 часа на шестнадесетия ден от 
падежа.

Застрахователната премия може да се плати в брой или по банкова сметка на Застрахователя, в брой или по клиентската сметка на застрахова-
телния посредник.

Кога започва и кога свършва покритието? 
Застрахователният договор обичайно се сключва за срок от една година, освен ако не е уговорено друго. Периодът на застрахователното по-
критие започва да тече от датата и часа, посочени в полицата за начало, но при условие, че е платена дължимата застрахователна премия (или 
първата вноска при разсрочено плащане). Застрахователното покритие изтича в 23.59 часа на деня, посочен в полицата за край на срока или 
на деня на предсрочното му прекратяване.

Как мога да прекратя договора?
Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ може да бъде прекратена от Застраховащия с писмено предизвестие до 
Застрахователя съгласно предвиденото в Общите условия на застраховката. Когато застрахователният договор се прекратява предсрочно по 
искане на Застраховащия и по застраховката е изплатено или предстои да се изплати застрахователно обезщетение (независимо от неговия 
размер), Застрахователят задържа цялата платена премия, включително и за неизтеклата част от застраховката. 


